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Příští číslo vychází 20. června 2018 / Distribuce od 21. do 22. 6. 2018

Vážení a milí čtenáři,
měsíc červen je v Šumperku řadu let spo-
jen s množství kulturních a společenských 
aktivit.
Hned na samém počátku měsíce se mohou 
lidé přenést do minulosti – dvacátý ročník 
slavností města slibuje program nabitý vy-
stoupeními, atrakcemi pro děti, rytířskými 
kláními a mnohým dalším. První červnový 
den se po delší pauze opět otevře místní 
kino Oko, diváky přivítá nejen novým in-
teriérem, ale i špičkovým zvukem Atmos. 
O týden později přijede do Šumperka feno-
menální klavírista Lukáš Vondráček, který 
svou hrou rozplakal belgickou královnu, 
a hned další den bude v divadle přednášet 
známý překladatel a shakespearolog Mar-
tin Hilský. V polovině měsíce pak ožijí sady 
1. máje divadlem a zahrada u knihovny 
„rozlučkovou“ slavností. To je jen část čer
vnových akcí, z nichž si každý může vybrat 
to, co je mu blízké. Přeji krásné nejen kul-
turní zážitky,               Z. Kvapilová, redaktorka
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Známý překladatel 
a shakespearolog 
Martin Hilský 
přijede v červnu 
do Šumperka.  
Foto: Petr Novák, Wikipedie
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Jedinečnou možnost setkat se s profesorem Marti
nem Hilským, známým překladatelem a shakespearo
logem, budou mít všichni, kteří v  sobotu 9. června 
přijdou do šumperského divadla. To ve spolupráci 
s knihovnou pořádá v  tento den besedu, na niž na
váže představení Romea a  Julie v  překladu Martina 
Hilského. 

Prvním překladem profesora anglistiky Martina 
Hilského z oblasti Shakespearovy tvorby byl v roce 
1983 „Sen noci svatojánské“, od té doby přeložil do 
češtiny celé jeho dílo, které vyšlo souborně v  roce 
2011. Hilského překlady byly uvedeny v českých di
vadlech ve více než sto premiérách. Je pravidelným 
hostem na konferencích ve Stratfordu nad Avonou, 
kde se setkávají významní vědci z  celého světa za
bývající se dílem Williama Shakespeara. Působí 
jako propagátor Shakespearova díla a anglické lite
ratury a  kultury a  je nositelem řady vyznamenání. 
V roce 2001 mu za zásluhy o šíření anglické litera
tury v  České republice a  za jeho shakespearovské 
překlady udělila královna Alžběta II. Řád britského 
impéria ve třídě čestný člen.

Setkání s  touto výraznou osobností proběhne od 
17 hodin ve velkém sále divadla. Profesor Martin Hil
ský bude odpovídat na dotazy účastníků besedy a pří
tomni budou i  režisér šumperské inscenace Romea 
a  Julie Bogdan Kokotek spolu s  herci, kteří možná 
prozradí něco ze zákulisí divadla a  příprav této ne
smrtelné hry o  lásce. Tu poté od sedmé podvečerní 
divadlo uvede. V titulních rolích se představí nositelé 

Významnou historickou událost, tzv. šum-
perský sněm z roku 1490, si od čtvrtka 
31. května do soboty 2. června připomene 
město Šumperk. Sobotní podvečer dvacá-
tého ročníku Slavností města Šumperka 
bude navíc věnován stému výročí založení 
samostatného československého státu. Dě-
jištěm akcí bude první dva dny tzv. Pavlínin 
dvůr, program posledního dne se pak ode-
hraje v sadech 1. máje. Vstup na všechny 
akce je zdarma.
Program letošních slavností je více než 
bohatý. Čtvrteční večer nabídne divadelní 
představení pod „otevřenou“ oblohou, pá-
tek bude oslavou Mezinárodního dne dětí, 
na niž naváže večerní koncertování, a so-
bota se už tradičně ponese ve znamení 
rytířů a historie. Chybět nebudou atrakce 
a hry pro děti, tvořivé dílničky, hned dva 
jarmarky či jízdy historickým motorovým 
vlakem. Vyvrcholením třídenních oslav bude 
večerní průvod v historických kostýmech, na 
který navážou ceremonie přijetí moravských 
a slezských stavů, ohňová show a výpravný 
ohňostroj. Bližší informace přinášíme v ak
tuálním čísle Šumperského zpravodaje, 
jehož součástí je tato příloha. Zveřejněny 
jsou rovněž na www.slavnostimesta.cz a na 
www.infosumperk.cz.                                  kv

Známý shakespearolog Martin Hilský bude v  Šum-
perku besedovat v sobotu 9. června.      Foto: A. Hrbková

 Slavnosti města se odehrají 
podvacáté

Do divadla zavítá překladatel 
a shakespearolog Martin Hilský

Oko uvítá návštěvníky novým interiérem a špičkovým zvukem

V červnové nabídce nechybí ani Tátova volha.                                             Foto: archiv Z novinek uvede Oko Jurský svět: zánik říše.                                                   Foto: archiv

Poprvé si budou moci diváci vychutnat nový zvuk během filmu Solo: Star Wars  
Story.                                                                                                                           Foto: archiv

Milovníci filmového plátna ze Šum
perka a  okolí se po více než čtyřmě
síční pauze dočkají znovuotevření 
jediného místního biografu. Ten v po
lovině ledna uzavřela plánovaná re
konstrukce, termín jejího dokončení 
však nečekané komplikace posunuly 
až na konec května. Diváci tak budou 
moci usednout do křesel v  kinosále, 
který je nově vybaven revolučním 
zvukem Dolby Atmos, poprvé v pátek 
1.  června. Slavnostní otevření je pak 
naplánováno o  týden později, na pá
tek 8. června.

Rekonstrukce, kterou provedla firma 
Elektromont Rapotín, s.r.o., se do
tkla foyer s  předprodejem vstupenek, 
prostoru šaten a chodeb vedoucích ke 
kinosálu. „Generálku“ mají za sebou 
podlahy, osvětlení, elektroinstalace 
a  další sítě. Výraznou proměnou pro

šel v uplynulých měsících samotný in
teriér, jehož vybavení měla „na triku“ 
šumperská firma Nečas  Interiéry. 
A  úplnou novinkou je špičkový zvuk 
Dolby Atmos, jenž v sále nainstalovala 
společnost Audiomaster CZ. Ten je, 
zjednodušeně řečeno, zvukovým ekvi
valentem 3D filmu a  v  Oku nahradil 
technologii z roku 2000. 

Poprvé si budou moci diváci vychut
nat nový zvuk hned v pátek 1. června, 
kdy kino uvede film Solo: Star Wars 
Story, jenž pojednává o  mládí Hana 
Sola. V dalších dnech pak budou násle
dovat snímky Avengers : Infinity War, 
Deadpool 2, Ready Player One: Hra 
začíná, Debbie a její parťačky či Jurský 
svět: zánik říše. „Z  červnových filmů, 
které sice neuvádíme v  Atmosu, ale 
jež určitě stojí za zhlédnutí, bych chtěl 
upozornit na pokračování filmových 

dobrodružství legendární dvojice Pat 
a Mat, tentokrát pod názvem Pat a Mat 
znovu v  akci. Promítat ho budeme již 
v  premiéře ve čtvrtek 7. června,“ říká 
ředitel kina Oko Kamil Navrátil a zmi
ňuje rovněž oscarové snímky Tvář Vody 
nebo Tři billboardy kousek za Ebbin

gem. V pátek 8. června pak Oko uvede 
celovečerní dokumentární snímek 
Poslední útěk Jeronýma Pražského, 
který natočila šumperská společnost 
Vistafilm. Rezervace a  online nákup 
vstupenek je možný na webu www.ki
nosumperk.cz.                                   kv

cen Miloše Movnara v minulé sezoně Karolína Hýs
ková a Kryštof Grygar, jenž letos v dubnu obdržel cenu 
města v kategorii mladých.                                        tm, kv
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nice společně se čtenáři a  návštěvníky kulturních 
akcí zde pořádaných symbolicky rozloučit během 
zahradní slavnosti. Naplánována je na čtvrtek 
14. června, kdy návštěvníkům od 14.30 do 18 ho
din nabídne řadu kulturních vystoupení. Vstupné 
je dobrovolné.

O zahájení akce se o půl třetí postará Drum Or
chestra pod vedením Káji Cvrka, který přítomné 
potěší africkými rytmy a písněmi. O půldruhé ho
diny později bude následovat představení Robin
son Crusoe, s nímž do Šumperka přijede rodinné 
Divadlo Víti Marčíka z jihočeských Drahotěšic a jež 
by si neměl nechat ujít žádný fanoušek loutkového 
divadla. „Hra vznikla na motivy románu Daniela 
Defoea v  roce 1994 pro žáky druhého stupně zá
kladních škol. Je ale určena i všem velkým malým, 
kteří jsou připraveni bojovat po boku Robinsona 
s  bouří, domorodci, hladem a  samotou,“ říká ře
ditelka knihovny Kamila Šeligová a dodává, že jde 
o představení jednoho herce, na jehož výpravě spo
lupracoval Víťa Marčík se svým přítelem z dětství, 
výtvarníkem Vladimírem Šopíkem. V  roce 1996 
mu za něj diváci udělili cenu Kopřiva.

Odpoledne na zahradě uzavře koncert oblíbe
ného Old Time Jazzbandu z  Loučné nad Desnou. 
Dnes už legendární skupina vystoupí od 17.15 ho
din.                                                                            kv

Už jen devět týdnů zbývá do plánovaného stě
hování městské knihovny do nových prostor v ně
kdejší Masarykově škole. Se stávající budovou 
a krásnou zahradou, jež k ní patří, se chtějí knihov

Světově známý klavírista Lukáš Vondráček, 
jenž v současné době žije v americkém Bos-
tonu, přijede po roce opět do Šumperka. 
V rámci cyklu komorních pořadů Via Lucis, 
které pořádá Středisko volného času Do-
ris, vystoupí v pátek 8. června od 18 ho-
din v klášterním kostele. Spolu s ním se 
představí japonská klavíristka Kana Okada 
a americký klavírista čínského původu Larry 
Weng, jež byli před dvěma lety finalisty pro-
slulé mezinárodní hudební soutěže královny 
Alžběty. Tu vyhrál právě Lukáš Vondráček, 
který tehdy belgickou královnu Mathildu do-
jal svým vystoupením k slzám.                     kv

Představení Robinson Crusoe odehraje na zahradě 
knihovny rodinné Divadlo Víti Marčíka.      Foto: archiv

Světově známý klavírista Lukáš Vondráček je 
pravidelným hostem Via Lucis.           Foto: archiv

 Via Lucis přivítá Lukáše Vondráčka 
a jeho hosty

Se starou budovou a její zahradou  
se knihovna rozloučí zahradní slavností

Letní scéna ožije v polovině června po čtyři večery Divadlem v parku
Divadlo Šumperk a  místní dům 

kultury pořádají v  červnu již tra
dičně festival profesionálních divadel 
známý jako Divadlo v parku. Jeho pět
advacátý ročník proběhne od čtvrtka 
14.  do neděle 17. června a  všechna 
představení bude od deváté večerní 
hostit letní scéna v sadech 1. máje, za 
nepříznivého počasí pak šumperské 
divadlo.

Ve čtvrtek 14. června přiveze do 
Šumperka agentura Point slavnou 
one man show Caveman, jež dává vy
niknout herci divadla Ypsilon Jakubu 
Slachovi, který v  této hře hostuje 
v  pražském Divadle U  Hasičů. Před

Harlekýn. Ta do Šumperka „vyšle“ he
rečky Danielu Kolářovou a Ilonu Svo
bodovou, jimž bude parťáka na jevišti 
dělat Luboš Veselý. Představí se v tra
gikomickém příběhu osudové lásky 
Drahá Mathilda, který uvádí pražské 
divadlo U Valšů.

Letošní ročník Divadla v  parku 
uzavře v  neděli 17. června úderem 
deváté večerní již tradičně domácí 
soubor, s  nímž diváci prožijí Sex na 
vlnách. Úspěšnou komedii kanad
ského dramatika Norma Fostra na
studoval v  této sezoně premiérově 
se šumperskými herci režisér Robert 
Bellan.                                                 kv

Žije si svým vyrovnaným a  spokoje
ným životem až do chvíle, kdy zoufale 
začíná vyhledávat různé castingy, což 
znamená setkávat se s  lidmi, kterými 
opovrhoval… V pozoruhodném před
stavení hrají Bára Munzarová, Mar
tin Trnavský a Radim Novák, jenž byl 
v  minulosti členem šumperského di
vadelního souboru. Hudbu ke hře Sex, 
Drugs, Rock & Roll, kterou má ve svém 
repertoáru divadelní spolek Frída, slo
žil šumperský rodák David Rotter. 

Nevšední herecký koncert s  téměř 
detektivní zápletkou, jež nenechá 
pub likum chladným, nabídne v  so
botu 16. června pražská agentura 

Nevšední herecký koncert Daniely Kolářové, Ilony Svobodové a Luboše Veselého sli-
buje inscenace divadla U Valšů Drahá Mathilda.                                        Foto: archiv

V  představení Sex, Drugs, Rock & Roll hrají Bára Munzarová, Martin Trnavský 
a Radim Novák, jenž v minulosti působil v šumperském divadle.                 Foto: archiv

stavení o  tom, co dělá muže mužem 
a ženu ženou, o rozdílech mezi námi, 
o lásce, partnerství a vtipně utajených 
kvalitách obou pohlaví, slibuje, že di
váky rozesměje až k slzám. 

O  den později se mohou příznivci 
divadla těšit na úspěšné autorské před
stavení nositele Ceny Alfréda Radoka 
za nejlepší autorský divadelní text 
v  roce 2000 Dodo Gombára nazvané 
Sex, Drugs, Rock & Roll. Jeho základní 
linií je jednoduchý příběh neúspěš
ného mladého herce Jimmyho, který 
se na základě vlastních názorů na život 
a  svobodného myšlení ocitne na peri
ferii společnosti a  uměleckého světa. 
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Dlouhodobé výstavy
 Do 26. 8. Až přiletí čáp, výstavní síň muzea
 Do 29. 6. Fyzika hrou, Muzejíčko
 Od 22. 6. do 7. 10. Pozor, děti, poletíme!,  
Muzejíčko

 Do 24. 6. Šumperák ve fotografiích Tomáše 
Pospěcha, Rytířský sál, muzeum

 Od 28. 6. do 9. 9. Krtek a jeho kamarádi 
v přírodě: Zvířátka z ilustrací Kateřiny Miler, 
Rytířský sál, muzeum

 Do 8. 7. Míry a váhy, Hollarova galerie, muzeum
 Do 17. 6. Z Čech až na konec světa, Galerie 
mladých, muzeum

 Stálá expozice VM Šumperk: Příroda a dějiny 
severozápadní Moravy

 Do 3. 6. Alén Karel Diviš: Kresby zachráněné 
Jaromírem Zeminou, Galerie J. Jílka

 Od 6. 6. do 1. 7. Jan Hendrych: Kresby a bronzy, 
Galerie J. Jílka

 Do 10. 9. Robert Rohál: Nostalgia 22, černobílé 
fotografie, divadlo

 Do 15. 6. PROTO – výtvarné práce studentů 
SPŠ a VOŠ Šumperk, divadlo

 Do 27. 7. Vrstvy a linie, knihovna
 Do 7. 6. Petr Minka: Harmonie, Eagle Gallery
 Od 21. 6. do 23. 8. Labuť/Swan, výstava grafiky, 
Eagle Gallery

 Od 4. 6. do 29. 6. Věra Kovářová: Vesele, výstava 
koláží, kreseb a malby, Informační centrum Šum
perk

 Do 2. 7. Zuzana Krulová: Mandala Art,  
Kavárnička Lalala

 Od 7. 6. do 30. 11. Velamos, sál okresního archivu

Pátek 1. června
 8.00–16.00 Farmářské trhy, Hlavní třída
  10.00 Dobrodružství mořského vlka, školy, VK, 
divadlo
  14.00 Slavnosti města Šumperka: Zahájení 
dětského dne, atrakce, tvořivé dílničky SVČ Doris, 
hry, soutěže, Pavlínin dvůr, muzeum
 14.00 Slavnosti města Šumperka: Jarmark certi-
fikovaných výrobků JESENÍKY® Originální pro-
dukt, po celé odpoledne a podvečer, Pavlínin dvůr, 
muzeum
 16.00 Slavnosti města Šumperka: Taneční vystou-
pení místních spolků a kroužků, Pavlínin dvůr, 
muzeum

  16.00 Králíček Petr, USA, rodinný, anim., ČZ
 18.00 Tátova volha, ČR, komedie, drama
 20.00 Slavnosti města Šumperka: Holátka, Pan-

gea – The Beatles Revival Band, Happy To Meet, 
Pavlínin dvůr, muzeum

 20.00 Solo: Star Wars Story, USA, akční, scifi, 
fantasy, 

Sobota 2. června 
 9.30 Slavnosti města Šumperka: Zahajovací prů-
vod, ballabile účinkujících, sady 1. máje, Hl. třída
 10.00 Slavnosti města Šumperka: Historický jar-
mark tradičních řemesel, po celý den, sady 1. máje
 10.00–17.00 Slavnosti města Šumperka: Středo-
věký den s rytíři, rytířská klání a vystoupení, sady 
1. máje
 10.00–17.00 Slavnosti města Šumperka: Patero 
her pro děti i dospělé, sady 1. máje

 10.00–17.00 Slavnosti města Šumperka: Den 

řemesel na Komíně, Komín
  12.50 Pračlověk, GB, anim., komedie, rodinný, ČZ
 14.00 Fotbal: Šumperk–Jeseník, dorost, Tyršův 
stadion

 14.45 Solo: Star Wars Story, USA, akční, scifi, 
fantasy, ČZ

 16.15 Fotbal: Šumperk–Jeseník, dorost, Tyršův 
stadion
 17.00 Slavnosti města Šumperka: Vylosování 
soutěže „Patero her“ a vyhlášení výsledků ankety 
„Hafan sympaťák 2018“, sady 1. máje
 17.25 Slavnosti města Šumperka: Podvečer se 
vzpomínkou na vznik samostatného Českoslo-
venska, malá ceremonie, vystoupení, malá módní 
přehlídka, sady 1. máje

 17.30 Avengers Infinity War, USA, akční, fantasy, 
12+, ČZ

 20.25 Tiché místo, USA, drama, horor, thriller, 15+
 21.00 Slavnosti města Šumperka: Velký průvod 
městem z parku na tzv. Točák a zpět 
 21.30 Slavnosti města Šumperka: Slavnostní cere-
monie na počest setkání stavů Moravy a Slezska, 
sady 1. máje
 21.45 Slavnosti města Šumperka: Ohňová show, 
sady 1. máje
 22.00 Slavnosti města Šumperka: Ohňostroj, sady 
1. máje

Neděle 3. června
 10.00, 12.00 Baseball: Cannibals Šumperk –  
Cobblers Zlín, ml. kadeti, hřiště Temenice

  14.40 Coco + předfilm Ledové království: 
Vánoce s Olafem, dvojprogram, USA, anim., 

Společenský servis – kalendář akcí
Přehled akcí z oblasti kultury, sportu a společenského života lze nalézt v elektronické formě na webových stránkách Informačního centra Šumperk 
www.infosumperk.cz v záložce Kalendáři akcí.

 filmy, promítání
Kino Oko Šumperk: Masarykovo nám. 3, 
tel.: 583 212 000, www.kinosumperk.cz,  
ČZ = české znění, 3D = 3D projekce,  = tech-
nologie 3D zvuku Dolby Atmos®, ke všem pro-
jekcím k zapůjčení sluchátka pro nedoslýchavé

 divadelní představení
Divadlo Šumperk: Komenského 3, 
tel.: 583 214 061, www.divadlosumperk.cz

 koncerty
Dům kultury Šumperk: Fialova 416/3,
tel.: 583 214 287, www.dksumperk.cz
ZUŠ Šumperk: Žerotínova 11, www.zus-sumperk.cz
klášterní kostel (kostel Zvěstování Panny 
Marie): Kladská ul.
 

 plesy, taneční akce

 akce pro seniory
Kavárnička Lalala: Temenická 5, tel.: 606 756 770, 
583 211 766, www.pontis.cz

 výstavy
Vlastivědné muzeum Šumperk: Hl. třída 22, 
tel.: 583 363 070, www.muzeum-sumperk.cz
Galerie J. Jílka: DK, Fialova 3, tel.: 583 214 276
Eagle Gallery: Nemocniční 8a, tel.: 777 700 740, 
www.eaglegallery.cz
Státní okresní archiv Šumperk: Bří Čapků 35, 
tel.: 583 212 248, www.archives.cz/web/soka/sumperk

 přednášky, besedy
Městská knihovna Šumperk: ul. 17. listopadu 6, 
tel.: 583 214 588, knihovna Sever: Temenická 5, 
tel.: 583 215 530, www.knihovnaspk.cz

 festivaly, slavnosti

  akce pro děti

 tvoření, výtvarné aktivity
SVČ Doris: ul. 17. listopadu 2, tel.: 583 214 212–214, 
Komín: Komenského 9, tel.: 583 283 481, www.doris.cz

 sport, aktivní vyžití
hokej: www.hokejsumperk2003.cz
fotbal: www.fotbal-sumperk.cz
florbal: www.asper.cz, baseball: www.cannibals.cz
basketbal: www.basketbalsumperk.cz
americký fotbal: www.dietos.cz

 ostatní
Informační centrum Šumperk: budova divadla 
na Hlavní třídě 14, otevřeno po–pá od 8 do 17 hod., 
so a ne od 9 do 12 hod. a od 13 do 17 hod., 
tel.: 583 214 000, e-mail: ic@sumperk.cz, 
www.infosumperk.cz

Deadpool 2 Výstava Velamos Sex na vlnách
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hudební, 3D, ČZ
 15.00 Šlágrparáda: Ľudovít Kašuba s kapelou 

Kašubovci, velký sál domu kultury 
 15.00 Americký fotbal: Dietos Šumperk –  
Golems Zlín, Tyršův stadion

  16.00 O Honzovi a zakleté princezně, VK, 
divadlo

 17.00 Fotbal: Šumperk – Havlíčkův Brod, muži, 
Tyršův stadion

 17.15 Avengers: Infinity War, USA, akční, fantasy, 
12+,  

 20.00 Deadpool 2, USA, scifi, akční, komedie, 15+, 

Pondělí 4. června
 17.00 Věra Kovářová: Vesele, vernisáž výstavy, 
Informační centrum Šumperk

 17.20 Ready Player One: Hra začíná, USA, akční, 
scifi, dobr., 12+, 

 18.00 Jarní koncert ZUŠ, klášterní kostel 
 20.00 Hmyz, ČR, SR, komedie, drama, 12+

Úterý 5. června
  10.00 Duhová zahrada, školy, VK, divadlo
 15.00–16.00 …stále jedeme aneb tvořivá after 
party na Komíně: Cvičení v latinskoamerickém 
rytmu, odreagování se pohybem, dospělí, „tram
poška“, Komín

 16.00 Dramatická dílna Extempore, Hrádek, VK, 
divadlo

 16.00–18.30 …stále jedeme aneb tvořivá after 
party na Komíně: Quilling, výtv. dílna pro děti od 
6 let a dospělé, výtvarný ateliér, Komín

 17.00 Solo: Star Wars Story, USA, akční, scifi, 
fantasy, ČZ

 20.00 Billy Budd, IT, opera, angl. titulky

Středa 6. června
 17.00 Koncert nevidomého zpěváka Radka  

Žaluda za kytarového doprovodu Filipa Moravce, 
klášterní kostel 

 17.00–19.00 …stále jedeme aneb tvořivá after 
party na Komíně: Keramika a sklo, dospělí, arte
dílna, Komín

 17.25 Solo: Star Wars Story, USA, akční, scifi, 
fantasy, ČZ

 18.00 Jan Hendrych: Kresby a bronzy, vernisáž 
výstavy, Galerie J. Jílka 

 19.00 Milostný trojúhelník, VK, divadlo
 20.00 Artvečer – FK: Tři billboardy kousek za 

Ebbingem, GB, USA, drama, krimi, 15+

Čtvrtek 7. června
 8.00 Velamos, zahájení výstavy, sál okresního 
archivu

  16.05 Pat a Mat znovu v akci, ČR, anim., rodinný
 17.00 Autorské čtení Anny Strnadové z knihy 
Emigrantka, půjčovna pro dospělé, knihovna

 17.00 Divotvorný hrnec, C, VK, divadlo
 17.50 Psí ostrov, USA, SRN, anim., loutkový, 12+
 20.00 Eric Clapton, GB, dokument., hudební, 12+

Pátek 8. června
 9.00–10.30 …stále jedeme aneb tvořivá after 
party na Komíně: Uvolňovací a relaxační cvičení, 
dospělí, „trampoška“, Komín

 10.00 Divotvorný hrnec, školy, VK, divadlo
 14.00 Zábavné a taneční odpoledne pro seniory, 
hrají Staří kamarádi, Kavárnička Lalala

  15.00 Pračlověk, GB, anim., komedie, rodinný, 
ČZ

 18.00 Via Lucis: Klavírní koncert Lukáše  
Vondráčka a jeho hostů – Kany Okady a Larryho 
Wenga, klášterní kostel
 18.00 Ca.rolling – Street dance s Karolínou, Hrá
dek, VK, divadlo

 18.00 Poslední útěk Jeronýma Pražského, šum
perská premiéra s účastí tvůrců, ČR, drama, histo
rický, 12+

 20.30 Deadpool 2, USA, scifi, akční, komedie, 
15+, 

Sobota 9. června
  13.20 Pat a Mat znovu v akci, ČR, anim., rodinný
  15.05 Coco + předfilm Ledové království: 

Vánoce s Olafem, dvojprogram, USA, anim., hu
dební, ČZ

 17.00 Beseda s prof. Martinem Hilským, VK, 
divadlo

 17.40 Solo: Star Wars Story, USA, akční, scifi, 
fantasy, ČZ, 

 19.00 Romeo a Julie, VK, divadlo
 20.15 Deadpool 2, USA, scifi, akční, komedie, 

15+, 

Neděle 10. června
  15.40 Králíček Petr, USA, rodinný, anim., ČZ
 17.40 Debbie a její parťačky, USA, krimi,  

komedie, 12+, 
 20.00 Máří Magdaléna, GB, USA, drama, histo

rický, 12+

Pondělí 11. června
 17.40 Deadpool 2, USA, scifi, akční, komedie, 

15+, 
 20.00 Ghost Stories, GB, drama, horor, 12+

Úterý 12. června
 10.00 Klapzubova jedenáctka, školy, VK, divadlo

 17.55 Ghost Stories, GB, drama, horor, 12+
 18.00 Ca.rolling – Street dance s Karolínou, Hrá
dek, VK, divadlo

 18.00 Koncert kytarového orchestru Šumperk, 
kaple klášterního kostela

 19.00 Matěj Balga: Cycleast – Kolem světa na kole 
a kajaku, Kavárnička Lalala

 20.00 Debbie a její parťačky, USA, krimi, kome
die, 12+, 

Středa 13. června
  9.00 Dobrodružství mořského vlka, školy, VK, 
divadlo

  15.40 Oko senior: Tátova volha, ČR, komedie, 
drama
 16.00 Filatelisté, Kavárnička Lalala

 17.40 Debbie a její parťačky, USA, krimi, kome
die, 12+, 

 20.00 Artvečer – FK: S láskou Vincent, USA, 
animov., životop., 12+

Čtvrtek 14. června
 14.00 Zábavné a taneční odpoledne pro seniory, 
hraje Albatros, Kavárnička Lalala

 14.30–18.00 Zahradní slavnost, zahrada městské 
knihovny

  15.45 Pat a Mat znovu v akci, ČR, anim., rodinný
 17.30 Máš ji! USA, komedie, 15+
 20.00 Iron Maiden: Scream for me Sarajevo, GB, 

BaH, dokument.
 21.00 Divadlo v parku: Caveman – Jakub 
Slach, one man show, agentura Point, VK, letní 
divadlo

Pátek 15. června
 15.00 Evropský den hudby, školní zahrada ZUŠ
  15.50 Neuvěřitelný příběh o obrovské hrušce, 

DK, rodinný, anim., ČZ
 17.40 Já, Simon, USA, drama, 12+
 20.00 Máš ji! USA, komedie, 15+
 21.00 Divadlo v parku: Sex, Drugs, Rock & Roll, 
div. spolek Frída, VK, letní divadlo

 Jílkova galerie vystaví kresby 
a sochy Jana Hendrycha

 V klášterním kostele zahrají 
kytarové orchestry

Divadlo, akvarel, papír A3

Tipy Živé brány
na červen

Červnová výstava Jana Hendrycha je skrom-
ným nahlédnutím do výběru z kreseb for-
mátu A3, rovnocenně doprovázejících jeho 
sochařskou práci, zastoupenou tu jen ukáz-
kami. Tak jako staví sochu na prolínání hlíny 
s molitanem, odlévá ji spolu s kartonem, 
plastem nebo děrovaným plechem, podkládá 
plochu papíru vymývaným rastrem a oživuje 
rozpitým akvarelem. I v nejobecnějších po-
lohách je věcně čitelný. Častým motivem je 
mu kypré ženské tělo v síle nelíbivé, ale o to 
ryzejší, syrové kráse jeho živé tkáně. Dlouho 
směřoval k volnější symbolice, ale v roce 
1990 mu byla nabídnuta profesura figurální 
sochy a návrat k ní byl tak jasným zadáním 
a závazkem. Vedle školy obecnější povahy, 
vedené Jindřichem Zeithammlem, strávil 
na pražské akademii pětadvacet let a jejich 
ateliéry se skvěle doplňovaly. Kresby a so-
chy Jana Hendrycha jsou ve vyznění vi zuální 
básně a do programu galerie dokonale pa-
tří. Výstava zahájená ve středu 6. června 
v 18 hodin potrvá do neděle 1. července. 
Jste zváni...                                            M. Koval

V úterý 12. června v 18 hodin rozezní kláš-
terní kostel klasické kytary. Představí se zde 
kytarové orchestry žáků ze šumperské a zá-
břežské základní umělecké školy pod vede-
ním Elišky Strachotové a Jana Holoty. 
Obdobný koncert v Šumperku dosud nepro-
běhl a jeho organizátorka Eliška Strachotová 
věří, že se z něj stane tradice. „Kytarový or-
chestr Šumperk funguje teprve tři roky, za-
tímco zábřežský více než deset let. Pozvali 
jsme tedy zábřežské kolegy, abychom se 
navzájem inspirovali a motivovali. Doufám, 
že se z této spolupráce stane příjemná 
tradice,“ říká dirigentka orchestru Eliška 
Strachotová. Vzápětí vysvětluje, že kytarový 
orchestr je hudební těleso, jež se u nás roz-
šířilo zejména v posledních dvaceti letech 
a těší se poměrně velké oblibě. Je atraktivní 
díky jemnému a líbeznému zvuku, který 
vzniká právě souzněním více klasických 
kytar, a repertoáru, jenž často tvoří úpravy 
známých melodií.                                          red
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Sobota 16. června
 9.00–16.00 Den s parkourem a akrobacií vol. 2, 

nutné přihlásit se na truksova@doris.cz, tělocvična, 
Komín

 15.00 Americký fotbal: Dietos Šumperk – 
Prague Black Panthers, Tyršův stadion 

  15.40 Příšerky z vesmíru, SRN, LUX, anim., 
rodinný, ČZ

 17.40 Já, Simon, USA, drama, 12+
 20.00 Máš ji! USA, komedie, 15+
 21.00 Divadlo v parku: Drahá Mathilda, agentura 
Harlekýn, VK, letní divadlo

Neděle 17. června
  10.00 Šumperský dětský a juniorský triatlon, 
prezentace od 8.15 hod., autokemp Krásné

  15.40 Příšerky z vesmíru, SRN, LUX, anim., 
rodinný, ČZ

 17.40 Já, Simon, USA, drama, 12+
 20.00 Debbie a její parťačky, USA, krimi, komedie, 

12+, 
 21.00 Divadlo v parku: Sex na vlnách, Divadlo 
Šumperk, VK, letní divadlo

Pondělí 18. června
 17.30 Debbie a její parťačky, USA, krimi,  

komedie, 12+, 
 19.50 Escobar, ESP, BGR, životop., krimi, 15+

Úterý 19. června
 10.00 Romeo a Julie, školy, VK, divadlo

 17.00 Šumperák, přednáší T. Pospěch, Rytířský sál 
muzea

 17.30 Escobar, ESP, BG, životop., krimi, 15+
 18.00 Koncert komorního smyčcového orchestru 

ZUŠ, klášterní kostel
 20.00 Hastrman, ČR, romant., thriller, 12+

Středa 20. června
 14.00–18.00 Zápis dětí do Šumperského dětského 
sboru, zkušebna sboru, Komín

 16.00 Dramatická dílna Extempore, Hrádek, VK, 
divadlo

 17.00 Slavnostní vyřazení absolventů 
I. a II. stupně ZUŠ, klášterní kostel 

 17.40 Já, Simon, USA, drama, 12+
 20.00 Na tělo, ČR, dokumentární
 21.00 Evergreeny na střeše, VK, divadlo

Čtvrtek 21. června
 14.00–18.00 Zápis dětí do Šumperského dětského 
sboru, zkušebna sboru, Komín

  15.30 Králíček Petr, USA, rodinný, anim., ČZ
 17.25 Jurský svět: zánik říše, USA, ESP, akční, 

dobr., 12+, 3D, ČZ, 
 19.00 Labuť/Swan, vernisáž výstavy grafiky, Eagle 
Gallery 

 20.00 Planeta Česko, ČR, dokumentární

Pátek 22. června
 Pozor, děti, poletíme!, zahájení výstavy, Muzejíčko
 15.00 Oslavy 30. výročí založení ZŠ Sluneční 
spojené s Temenickou poutí, areál ZŠ Sluneční

  15.30 Pat a Mat znovu v akci, ČR, anim., rodinný
 16.00 Ca.rolling – Street dance s Karolínou, Hrá
dek, VK, divadlo

 17.15 Solo: Star Wars Story, USA, akční, scifi, 
fantasy, 3D, ČZ

 19.00 Divotvorný hrnec, VK, divadlo
 20.00 Jurský svět: zánik říše, USA, ESP, akční, 

dobr., 3D, 

Sobota 23. června
 10.00 Medová sobota, ve spolupráci s ČSV Šum
perk, areál ZŠ Sluneční

 13.00 Top Kid Run, závody pro děti, registrace 
v 10.00, areál ZŠ Sluneční

  14.50 Coco + předfilm Ledové království: 
Vánoce s Olafem, dvojprogram, USA, anim., hu
dební, ČZ

 17.25 Jurský svět: zánik říše, USA, ESP, akční, 
dobr., 3D, ČZ

 20.00 Deadpool 2, USA, scifi, akční, komed., 15+, 
 20.20 PechaKucha Night, areál ZŠ Sluneční

Neděle 24. června
  15.40 Pat a Mat znovu v akci, ČR, anim., rodinný
 17.25 Jurský svět: zánik říše, USA, ESP, akční, 

dobr., 
 20.00 Tlumočník, SR, ČR, drama, komedie, road

movie, 12+

Pondělí 25. června
 17.30 Gauguin, FR, drama, životop., 15+
 19.40 Jurský svět: zánik říše, USA, ESP, akční, 

dobr.,  

Úterý 26. června
 10.00 Divotvorný hrnec, školy, VK, divadlo
 18.00 Ca.rolling – Street dance s Karolínou, Hrá
dek, VK, divadlo

 19.40 Jurský svět: zánik říše, USA, ESP, akční, 
dobr., 3D, ČZ

 20.00 Tvář vody, USA, drama, fantasy, 15+

Středa 27. června
 16.00 Filatelisté, Kavárnička Lalala

 17.25 Jurský svět: zánik říše, USA, ESP, akční, 
dobr.,  

 20.00 Artvečer – FK: Manifesto, A, SRN, drama, 12+

Čtvrtek 28. června
 Krtek a jeho kamarádi v přírodě: Zvířátka z ilu-
strací Kateřiny Miler, zahájení výstavy, Rytířský 
sál, muzeum 
 14.00 Zábavné a taneční odpoledne pro seniory, 
hraje V+H Retro, Kavárnička Lalala

  14.50 Coco + předfilm Ledové království: 
Vánoce s Olafem, dvojprogram, USA, anim., hu
dební, ČZ

 16.00 Naty Hrychová, koncert, VK, divadlo
 17.25 Solo: Star Wars Story, USA, akční, scifi, 

fantasy, 3D, ČZ
 20.00 Sicario 2: Soldado, USA, IT, akční, drama, 

krimi, 15+

Pátek 29. června
  15.40 Pat a Mat znovu v akci, ČR, anim., rodinný
 17.25 Jurský svět: zánik říše, USA, ESP, akční, 

dobr., 3D, ČZ
 19.00 Shirley Valentine, divadlo, vyprodáno

 20.00 Sicario 2: Soldado, USA, IT, akční, drama, 
krimi, 15+

Sobota 30. června
  15.05 Jim knoflík, Lukáš a lokomotiva Ema, 

SRN, dobr., rodinný, ČZ
 17.00 Divadelní fotbálek, turnaj, Tyršův stadion
 17.25 Jurský svět: zánik říše, USA, ESP, akční, 

dobr., ČZ
 20.00 Láska bez bariér, FR, BEL, komedie, ro

mant., 12+

Bratrušovské koupaliště
Pondělí–pátek 13.00–20.00
Sobota, neděle 9.00–20.00

Bližší informace: 
tel.: 583 214 295www.aquacentrum.net 

 V domě kultury vystoupí  
Ľudovít Kašuba

 Eagle Gallery představí labuť 
v tvorbě výtvarníků

Slovenská kapela Kašubovci vystoupí začátkem 
června v domě kultury.                           Foto: archiv

Tříhodinové taneční odpoledne ve společ-
nosti Ľudovíta Kašuby, známého z televizní 
stanice Šlágr, a kapely Kašubovci nabídne 
v neděli 3. června šumperský dům kultury. 
Během koncertu, který začíná v 15 hodin ve 
velkém sále, zazní hity jako Natália, Dávno, 
Diana, Jambo Bambo, Alexandra či Láska 
moja, aj hviezdy sa ťa boja.
Slovenský zpěvák a skladatel z Nové Bani 
absolvoval hudební školu na klavír a již od 
mládí se pohyboval mezi muzikanty. Zařa-
dit svůj repertoár do nějakého hudebního 
žánru ale přesně nedokáže. „Hraji vše od 
lidových písní po pop. Můj rozsah je širší, 
ale základ mám právě v lidovce. Převážnou 
většinu tvoří vlastní skladby, některé jsem 
napsal sám, u jiných je spoluautorem můj 
otec,“ říká Ľudovít Kašuba, jehož hlas oča-
roval diváky nejen u nás a na Slovensku, ale 
i v Německu, Polsku nebo Švýcarsku. Úzce 
spolupracuje s televizní stanicí Šlágr, kde se 
díky chytlavým písním stal velmi populárním.                                                                

red

Výstavu nazvanou „Labuť/Swan“ nabídne 
v druhé polovině června šumperská Eagle 
Gallery. Vernisáž je naplánována na čtvrtek 
21. června v 19 hodin.
Touto výstavou chceme navázat na úspěš-
nou první monotematickou výstavu s ná-
mětem Havran/Raven, která nás provázela 
nejen slovy poezie Edgara Allana Poea, ale 
umožnila nám také nahlédnout do myšlenek 
sedmnácti výtvarných umělců prostřednic-
tvím jejich díla. Pro letošní rok jsme vybrali 
téma Labuť/Swan. Téma labutě je v umění 
prezentováno velice často a nemusíme se 
ohlížet jen ve výtvarné tvorbě. Důkazem 
jsou hudební zpracování námětu – Labutí 
jezero P. I. Čajkovského nebo Umírající labuť 
C. SaintSaënse, Lohengrin R. Wagnera, Tuo
nelská labuť J. J. Christiana Sibelia a další.
Výtvarné umění nezůstalo v historickém 
vývoji pozadu. Můžeme jmenovat i takové 
velikány, jako jsou malíři Leonardo da Vinci, 
Peter Paul Rubens, François Boucher, Paul 
Cézanne, Salvador Dalí apod. 
Grafická díla, jež budou vystavena v Eagle 
Gallery, představí celkem dvaatřicet umělců. 
Vedle českých významných grafiků se před-
staví umělci ze zahraničí. 

Z. Přikryl, kurátor galerie
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Sochu Alegorie síly, která znázorňuje 
souboj Samsona se lvem, v  zámeckém 
parku jistě nepřehlédnete. Umístěna je 
na jihovýchodní straně zámku, blízko 
nynější zámecké kavárny. 

Foto: L. Kirkosová

Cyklus historických zajímavostí: Baroko na Šumpersku
Barokní sochy v zahradě velkolosinského zámku od Jana Jiřího Lehnera

Turisté se mohou vydat 
na prohlídkové okruhy či navštívit 
expozici čarodějnických procesů

 V Muzejíčku budou 
nejen děti létat

 Milostný trojúhelník 
slibuje nevšední zážitek

cesů v  regionu by pak mohl zaujmout 
procházkový okruh nazvaný Kde žily 
čarodějnice a také expozice Čarodějnické 
procesy, jež se nachází ve sklepení tzv. 
Geschaderova domu v Kladské ulici. „In
kviziční čarodějnické procesy z  let 1679 
až 1694 patří k  nejtemnější části šum
perských dějin. Řádění neblaze známého 
inkvizitora Jindřicha Františka Bobliga 
z  Edelstadtu padlo za oběť pětadvacet 
nevinných šumperských občanů, včetně 
děkana Kryštofa Aloise Lautnera zná
mého z románu Kladivo na čarodějnice,“ 
podotýká Buchtová. 

Na prohlídkové okruhy se mohou zá
jemci vydat ze stanoviště průvodců v in
formačním centru v  červnu a  září v  9, 
v 11 a ve 13 hodin, v červenci a srpnu pak 
od 9 do 16 hodin včetně každou celou 
hodinu. Expozice Čarodějnické procesy 
v  Geschaderově domě je pak v  červnu 
a září otevřena od 9 do 15 hodin, v čer
venci a  srpnu od deváté ranní do páté 
odpolední. „Poslední prohlídka expozice 
začíná pětačtyřicet minut před koncem 
provozní doby,“ uzavírá vedoucí infor
mačního centra. Podrobnosti najdou 
zájemci na webových stránkách města 
www.sumperk.cz v  sekci Turista, pod
sekci Volný čas.                                          kv

Turistická sezona v  Šumperku star
tuje v pátek 1. června. Nejen turisty bude 
místní radnice lákat na procházkové 
okruhy městem, jež začínají v informač
ním centru na Hlavní třídě, či na ná
vštěvu expozice čarodějnických procesů 
v tzv. Geschaderově domě. Oblíbené roz
hledy z radniční věže se v nadcházející se
zoně neuskuteční. Důvodem je rozsáhlá 
rekonstrukce historické budovy radnice.

„Zájemci o  prohlídkové okruhy po 
městě se nahlásí u  průvodců v  infor
mačním centru, které sídlí v  budově 
divadla na Hlavní třídě,“ říká vedoucí 
informačního centra Martina Buchtová. 
Vzápětí upřesňuje, že za poznáváním 
šumperských památek a historie se mo
hou zájemci vydat s průvodcem v rámci 
tří prohlídkových okruhů. V nabídce je 
okruh Procházka ze 13. do 21. století, 
který návštěvníkům přiblíží nejvýznam
nější památky a seznámí je s celou historií 
města, a také procházka Po stopách Malé 
Vídně, jak bylo Šumperku v  19. století 
pro jeho hospodářský a  architektonický 
rozkvět přezdíváno. „Po stopách Malé 
Vídně se lze vydat na vlastní pěst celo
ročně s  papírovým průvodcem v  ruce,“ 
doplňuje vedoucí informačního centra.

Zájemce o historii čarodějnických pro

Léto už je v  plném proudu, a  tak 
určitě řada z  vás zavítá do velkolo
sinského zámku a  jeho přiléhající za
hrady. Ačkoliv jsou bezesporu největší 
atrakcí kachny na rozlehlém rybníku, 
prohlédněte si při procházce parkem 
i  dvě monumentální skulptury. Jsou 
prací vrcholně barokního sochaře 
Jana Jiřího Lehnera a  určitě stojí za 
povšimnutí. 

Zahrada velkolosinského zámku 
byla vybudována v  letech 1733–1741 
hrabětem Janem Ludvíkem ze Že
rotína. Původně byla navržena ve 
francouzském stylu. Až za knížat 
Liechtensteinů byl areál přebudován 
na přírodně krajinářský park.

Opavský sochař Jan Jiří Lehner (ko
nec devadesátých let 17. století – 1776), 
který byl společně s  Jiřím Antonínem 
Heinzem a  Sebaldem Kapplerem při
zván k  sochařské výzdobě velkolo
sinské zahrady, působil především na 
Opavsku, Těšínsku a dnešním polském 
Slezsku. Jeho činnost na území severní 
Moravy je spíše výjimkou. Lehner vy
tvořil v  letech 1734–1735 pro prostor 
velkolosinské zahrady šest alegoric
kých soch. Naneštěstí alegorie čtyř 
ročních období se nám do dnešní doby 
nedochovaly. Zbylé dvě sochy v nadži

fyzicky zdatného atleta, jenž žil v Kro
tónu, řecké osadě v jižní Itálii, v 6. sto
letí př. n. l. Legenda uvádí, že jednou 
spatřil dub částečně rozštípnutý klí
nem, chtěl si ověřit svou sílu a pokusil 

votní velikosti vyobrazující alegorii síly 
a  alegorii bolesti jsou vytesané z  pís
kovce a osazené na částečně dochova
ném podstavci.

Jak vyčetla A. Zlámalová a K. Adam
cová ze stavebních účtů zámecké 
zahrady, socha Alegorie síly je předsta
vena scénou Samson zabíjející lva. Po
lonahý bojovník vyobrazený s výrazně 
vyrýsovanými svaly je zachycený 
v  okamžiku, kdy zasazuje poslední 
ránu zvířeti. Celkové pojetí skulptury 
je velmi dynamické. Dramatičnost 
aktu je tu patrná na první pohled. 
Podtržena je nejen zamračeným vý
razem Samsona a bojujícím lvem, ne
vzdávajícím se do poslední vteřiny, ale 
především esovitě natočenými figu
rami obou aktérů. 

Alegorie bolesti je některými bada
teli interpretována jako sousoší smrti 
Aktaióna. Avšak jak zjistily výše uve
dené badatelky, po prohlédnutí rytiny 
Simona Thomassina z  knihy „Re cueil 
Des Statues, Groupes, Fontaines, Ter
mes, Vases Et autres magnifiques 
Ornemens du Chateau & Parc de Ver
sailles“ je zřejmé, že předlohou pro 
tuto sochu byla skulptura Milóna Kro
tónského od Pierra Pugeta, zhotovená 
pro Versailles. Jedná se o legendárního, 

se rozštípnout pařez stromu. Klín však 
vypadl a  kmen Milónovi skřípl ruce. 
A  tak, přestože se jednalo o  velkého 
siláka, se stal pro svou ješitnost bez
mocnou kořistí divokých zvířat. Často 
bývá vyobrazen sám s rukama v kmeni 
stromu nebo se na něj vrhá lev. Ve vel
kolosinském zpracování je do stromu 
spíše zaklíněná dolní část těla Milóna, 
především pravá noha. Zezadu ho na
padá lev, ke kterému se atlet otáčí a ur
putně se brání. Otočením Milónova 
těla sochař opět rozpohyboval celou 
scenérii a  dodal skulptuře patřičnou 
expresivitu a  dynamiku. Velkolosin
ská socha je pravděpodobně jediné 
barokní sochařské zpodobení tohoto 
příběhu dochované na území Čech, 
Moravy a  Slezska. Autor zde opět 
úspěšně pracuje se značnou dramatič
ností děje, především v  tváři Milóna, 
který se snaží v  bolesti vyprostit ze 
spárů zvířete. 

Umístění obou soch jistě není 
původní, v  současnosti stojí volně 
v  přírodě na nízkém krychlovém so
klu. Sochu Alegorie bolesti naleznete 
naproti vstupu do zámku, ztvárnění 
Alegorie síly pak na východní straně 
jižního zámeckého křídla.

L. Kirkosová, VM Šumperk

Na výstavě „Pozor, děti, pole-
tíme!“ budou k vidění nejrůznější 
modely létající i statické. 

Foto: archiv VM

„Pozor, děti, poletíme!“ je ná-
zev výstavy, která bude v pátek 
22. června otevřena v Muze-
jíčku a jež názorným a inter-
aktivním způsobem přiblíží 
zejména dětem různé formy 
dopravy u nás i v Evropské unii. 
Těšit se mohou na modely lé-
tající i statické, které muzeu 
zapůjčili modeláři z okolí, a na 
didaktické hry a aktivity zamě-
řené na letectví. Nepochybně 
nejatraktivnější pak bude mo-
del pilotního kokpitu letadla 
s projekcí startu a přistání.  

red

Oslava přítomnosti tří rozma-
nitých klaunů na vlnách spo-
lečné improvizace je podtitul 
divadelního představení Mi-
lostný trojúhelník. 
Představení, jež reaguje na 
naladění diváků a vše co je 
i herce právě obklopuje, takže 
není nikdy stejné, nabídne 
šumperské divadlo ve středu 
6. června od sedmé podve-
černí. Hereckopsychologický 
balanc během něj předvedou 
Anna Polívková, Martin Zbro-
žek a Josef Polášek. Spolu 
s publikem se coby scená-
risté i režiséři „propadnou“ do 
světa fantazie, do společného 
tvoření hry.                            kv
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Na olomoucký Garden Food Festival  
přijedou gastronomické špičky

Seriál Šumperské proměny: Nová sportovní hala  
u základní školy ve Sluneční ulici

Na sklonku srpna roku 1988 byla 
dokončena výstavba nového školního 
areálu v Temenici. Sestával z dvoupo
schoďového pavilonu s dvaceti čtyřmi 
učebnami, tělocvičny a  jednopodlaž
ního stravovacího pavilonu. Všechny 
uvedené komponenty stavby propo
jovala chodba. Plynové vytápění bylo 
samozřejmostí. V následujících letech 
došlo k  drobným úpravám interiérů 
pro potřeby kabinetů a učeben, poze
mek školy byl oplocen a u tělocvičny 
byl vystavěn přístřešek. Moderní 

sporty, dříve u  nás neprovozované, 
si vyžádaly úpravy venkovního spor
toviště a  pro potřeby školní družiny 
bylo vybaveno dětské hřiště průlez
kami.

Avšak největší proměnu prodělal 
areál školy v  nedávné době, kdy byla 
na samém konci loňského roku dokon
čena výstavba víceúčelové sportovní 
haly, jež byla slavnostně otevřena letos 
v  březnu a  patří ke špičkovým zaříze
ním svého druhu v  České republice. 
Na realizaci moderního sportovního 

Nová sportovní hala, jež vyrostla v místech někdejší betonové plochy, navazuje na původní tělocvičnu. Ve vnitrobloku je dnes nové dětské hřiště.         Foto: J. Stuchlý, P. Kvapil

Archiv zve 
do „Velamosu“

stánku obdrželo město čtyřmilionovou 
dotaci od Olomouckého kraje a  samo 
přispělo více než deseti miliony.

Nová šest metrů vysoká hala na
vazuje na původní tělocvičnu. Její 
výstavba si vyžádala stavební úpravy 
i  v  pavilonu učeben, kde na místě in
teriérů družin vznikly zrcadlový spor
tovní sál a  posilovna. Rekonstrukcí 
prošlo veškeré osvětlení a  vzducho
technika. Nové sportovní zařízení 
slouží v dopoledních hodinách žákům 
školy, odpoledne potom sportovním 

oddílům. Přispívá ke zkvalitnění výuky 
tělesné výchovy ve sportovních třídách 
zaměřených na všestranný rozvoj po
hybových dovedností dětí. Moderní 
tréninkové zázemí, jak stavebníci haly 
doufají, vytvořilo podmínky k  dalším 
úspěchům šumperských sportovních 
oddílů u nás i v zahraničí. Už dnes pro
vozovatelé haly věří, že se v budoucnu 
stane dějištěm závodů na špičkové 
úrovni. Inu, „Šumperk – město sporu“ 
stále platí.                             Z. Doubravský,

Vlastivědné muzeum Šumperk

Zdeněk Pohlreich přijede do Olomouce s Wheels 
restaurantem. Návštěvníci festivalu tak budou mít 
poprvé možnost ochutnat jídlo, které jim uvaří slavný 
televizní šéfkuchař, navíc v  netradičních kulisách 
mobilní restaurace. Jedním z vrcholů programu bude 
vystoupení michelinského kuchaře Radka Kašpárka. 
Na fanoušky kvalitního jídla bude v  olomouckých 
Smetanových sadech čekat bezmála stovka restaurací, 
vinařů, výrobců destilátů, pivovarů, regionálních 
producentů a farmářů. Čtvrtý ročník festivalu se koná 
o víkendu 2. a 3. června.

Hlavní tváří bude opět Zdeněk Pohlreich. Vedle své 
kuchařské show přiveze do Olomouce také restauraci 
na kolečkách. Wheels restaurant je speciální kamio
nový návěs, který se během chvilky promění v luxusní 
restauraci s terasou. „Milovníci kvalitní kuchyně a ne
tradičních zážitků si opět přijdou na své,“ říká pořada
tel gastronomické slavnosti Pavel Vysloužil.

Olomoucká přehlídka dobrého jídla a pití pod ši
rým nebem uvítá i další kuchařské osobnosti. Radka 
Kašpárka, jehož restaurace Field se pyšní michelin
skou hvězdou, nebo Pavla Sapíka, šéfkuchaře vyhlá
šené restaurace Terasa U Zlaté studně. 

Pořadatelé počítají s tím, že na festival vyrazí celé 
rodiny. Jako každoročně tak v  areálu bude dětská 
zóna. První červnový víkend je zkrátka skvělý tip na 
výlet do Olomouce.                                          R. Palaščák

Michelinský šéfkuchař Radek Kašpárek bude jednou 
z  hlavních hvězd olomouckého Garden Food Festi-
valu. Udělejte si „gastro“ výlet do Olomouce o víkendu 
2. a 3. června.                                                     Foto: archiv

Výstava, jež připomene jednoho z  největších po
válečných výrobců jízdních kol v  Československu – 
podnik Velamos Sobotín, bude od čtvrtka 7. června 
k vidění v sále šumperského okresního archivu. Zahá
jena bude u příležitosti Mezinárodního dne archivů.

„Po dvou letech jsme se vrátili k prezentaci bývalých 
velkých podniků našeho okresu, s jejichž výrobky se 
bylo možné setkat téměř v každé domácnosti v zemi 
a které byly i významným exportérem a navíc zaměst
navatelem v regionu,“ říká šumperská archivářka Jana 
Lněničková. Návštěvníci se tak budou moci seznámit 
mimo jiné s  historií jednotlivých výrobních závodů 
podniku Velamos, a  to nejen v Petrově nad Desnou 
a Loučné nad Desnou, ale i ve Zlatých Horách, Sku
tči a Náměšti nad Oslavou. Chybět nebudou archivní 
dokumenty a fotodokumentace. „Samotnou produkci 
podniku přiblíží jízdní kola zapůjčená od soukro
mých sběratelů a ze šumperského muzea,“ podotýká 
archivářka.

Výstava bude otevřena vždy v pondělí a ve středu 
od 8 do 17 hodin, po domluvě též v  úterý a  v  pá
tek (tel.: 583 212 248). V  zahajovací den ve čtvrtek 
7. června ji lze zhlédnout od 8 do 16 hodin.            red


